
33 עורך הדין   |   

עו"ד ענת לביא אזולאי  
עוצרת את הדרדרות המכורים לסמים  

מתגוררת  שנים,  כ-16  דין  עורכת  אזולאי,  לביא  ענת  להכיר:  נעים 
41, חברת מועצת העיר נתניה קדנציה ראשונה, סגנית  בנתניה, בת 
עצמאי  משרד  בעלת  הדין.  עורכי  לשכת  של  מרכז  מחוז  ממונה 

בנתניה. מעסיקה נשים בלבד. 

מה אני עושה? "אני מסייעת לתושבי העיר זה כחמש שנים, עוד לפני 
שנבחרתי למועצת העירייה, בכל ענייני הביורוקרטיה מול הרשויות, 
ולא בעניינים משפטיים דווקא. עד שנבחרתי לחברת מועצה פנו אליי 
)בקשות  בבעיות שונות  לעירייה  בפנייה  סיוע  לקבלת  העיר  תושבי 
התחיל  זה  ציבוריים.  ולגופים  וכו'(  חינוך  למוסדות  רישום  להנחות, 

ומאז מעגל הפונים הלך  ונעניתי ברצון,  מתושב אחד שביקש סיוע 
וגדל. 

בבחירות  להתמודד  אותי  הניע  שלי  העיר  לתושבי  לסייע  "הרצון 
למועצת העיר, וכל פעילותי במסגרת המועצה היא בהתנדבות מלאה. 

לתושבים  לסייע  עצומה  ויכולת  רבים  כלים  לי  יש  מועצה  כחברת 

יו"ר ועדת הנחות  זו אני משמשת בין היתר  הפונים אליי, ובמסגרת 
בארנונה ויו"ר הוועדה העירונית למניעת סמים ואלכוהול. הקשר עם 
הקהילה בא לידי ביטוי בעיקר בתחום מניעת סמים ואלכוהול. תפקיד 
ואולם  המלצות,  ולהמליץ  בתקציבים  ולדון  להתכנס  הוא  הוועדה 
התפקיד הטכני לא עניין אותי. רציתי לצאת לשטח ולראות מה באמת 
קורה. לכן אני נמצאת בקשר עם מנהלי בתי הספר התיכוניים בעיר 
ומארגנת פעילות שכוללת הרצאות עורכי דין מהתחום הפלילי בבתי 
הספר, בהתנדבות כמובן. אני מבקרת במרכזים קהילתיים ומשוחחת 
עם בני הנוער, קשובה לבעיות ומחפשת פתרונות כאשר יש שיתוף 
אני  לא אחת  כמובן קשר עם המשטרה.  יש  הנוער.  בני  עם  פעולה 
בעיות  ויש  גמילה  של  הליך  שהחלו  לסמים  מכורים  עם  נפגשת 
עניין  בכל  מבחינתי  תומכת.  קבוצה  מחפשים  שהם  או  במשפחה 

שאפשר לעזור, למצוא פתרונות ולהיטיב עם הפונה, אני נמצאת". 

למה אני מתנדבת? "החיוך הזה שעולה על פניי רגע אחרי שעשיתי 
משהו טוב. העזרה לאחר, ולא משנה במה, מעניקה הרגשה נהדרת 
לזה שנותן, שעושה, לא פחות טובה מאשר לאדם שמקבל. זה עושה 

טוב לעשות טוב". 

 עד כמה משפיעה ההתנדבות על עיסוקי כעורכת דין? "אני בהחלט 
אבל  ההתנדבותית,  במסגרת  גם  דין  כעורכת  שלי  בידע  משתמשת 
נוספות  דין  עורכות  גם  כי  מידבקת,  שההתנדבות  הוא  המעניין 
במשרד תורמות לקהילה. עורכות הדין במשרד, למשל, מעבירות מדי 
שבוע, במסגרת שעות העבודה, הרצאות בהתנדבות מלאה בנושאים 
משפטיים שונים בבתי אבות ובמועדוניות קשישים. מי שרוצה אחר 

כך לשאול שאלה או להתייעץ מקבל מענה. הכול ללא שכר".

"לפני  ההתנדבותית?  מפעילותי  לי  שזכורים  בולטים  אירועים 
כחודשיים השתתפתי במפגש של מכורים אנונימיים. היו שם כשלושים 
אנשים, גברים ונשים, כולם היו מכורים לסמים וכולם בתהליך גמילה, 
נקיים מהסמים בין שבועיים לעשרים שנה. במסגרת המפגש נחשפתי 
בחברה,  לקשיים  בבית,  לקשיים  אנשים,  אותם  שעוברים  לתהליך 
סיפורי חיים קורעי לב. באותו מפגש היה נער בן 16 שנמצא בגמילה 
גמילה שלא הצליחו. הוא נחשף  ניסיונות  כחודש בלבד לאחר כמה 
לסמים משום שגם אביו השתמש, וכשהוא דיבר היה לי קשה מאוד. 
בסוף המפגש ניגשתי אליו ודיברנו. הוא סיפר לי ארוכות על מה עובר 
וכו'(. הרגשתי  עליו, במה הוא צריך עזרה ותמיכה )מסגרת לימודית 
שאני חייבת ללוות אותו בתהליך, שהפעם זה חייב להצליח. החלפנו 
מספרי טלפון, ומאז אנחנו בקשר והוא לא נפל שוב. אני מרגישה שיש 
לי חלק בתהליך שהוא עובר, שאני שם בשבילו, וחשוב לו לא לאכזב 

אותי. זו הרגשה שאני לא יכולה לתאר במילים". 

כמה מילים בנימה אישית: "לא קמתי בוקר אחד והחלטתי להתנדב. 
לא הצטרפתי לארגון ואמרתי, מהיום אתרום לקהילה. החיים, הניסיון 
על  ולא  האחר  בשביל  לעשות  להתחיל  אותי  הובילו  המקצוע  וגם 
הושטת  לתכנן.  צריכים  אנחנו  דבר  כל  לא  כנראה  פרס.  לקבל  מנת 
עזרה ותרומה לקהילה יכולות להתחיל בדברים קטנים, ואם זה נעשה 
להיות  יכולה  שאני  שמחה  אני  המטרה.  את  משיג  זה  עקבי  באופן 

במקום הזה". 

עו"ד משה יפה 
מציל חיי אדם  

דין  עורך  בנות.  לשלוש  ואב  נשוי  מירושלים,   28 בן  להכיר:  נעים   
כיועץ המשפטי של  לאחר ההתמחות עבדתי  מיד  זה שלוש שנים. 
רוצה לעשות  קבוצת חברות מסחריות. במשך הזמן הרגשתי שאני 
דברים שארגיש שיש להם יותר משמעות ושיכולים לעזור ולהשפיע 
על המצב במדינתנו הקטנה. אכן, שאיפה זו התגשמה, וכיום יש לי 

"החיוך הזה שעולה על פניי רגע אחרי 
שעשיתי משהו טוב. העזרה לאחר, ולא 

משנה במה, מעניקה הרגשה נהדרת לזה 
שנותן, שעושה, לא פחות טובה מאשר 

לאדם שמקבל. זה עושה טוב לעשות טוב"


